Agroindústria
Competitiva | Integrada | Sustentável

Produzir matéria-prima com produtividade e qualidade, garantindo padrões adequados de rastreabilidade do processo produtivo e
níveis competitivos de custos de produção são requerimentos essenciais ao bom desempenho das empresas de Agroindústria.
Para responder a estes desafios, a TOTVS oferece uma solução completa de integração de processos, apoiada em domínio
tecnológico, conhecimento especializado de mercado e ampla experiência desenvolvida junto a grandes empresas do segmento.

Subsegmentos

Sucroenergético

Multicultura

A TOTVS administra cerca de 50% da produção brasileira de
cana de açúcar, com soluções que visam elevar o segmento
sucroenergético a novos patamares de excelência
operacional e crescimento sustentado.

Em franco processo de crescimento e modernização, as
empresas que atuam no subsegmento de multicultura
encontram na TOTVS soluções específicas e experimentadas
para atender às suas principais demandas de gestão.
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Soluções TOTVS

ERP Back Office

Fiscal

Gestão Agrícola

Gestão Agroindustrial

SPED/NF-e

Originação de Grãos

Manutenção de Ativos e Frotas

TOTVS Business Analytics

RH - Gestão do Capital Humano

Planejamento Econômico-Financeiro

Resultados Alcançados

•

Redução de custos na alocação de máquinas e insumos

•

Aumento da produtividade pelo manejo varietal direcionado

•

Garantia de conformidade das exigências fiscais, ambientais e fitossanitárias

•

Aumento da visibilidade das operações e resultados da empresa

•

Expansão da rastreabilidade do processo produtivo

•

Redução de perdas no processamento industrial

Fatos

Experiência de mais de

22 anos

200 clientes

no mercado agroindustrial

atendidos, que processam

120 clientes

Mais de
atendidos no subsegmento
multicultura, que plantam mais de

50% da produção
brasileira de cana de açúcar

1,5 milhões de hectares
5 maiores unidades

Das
processadoras de cana de açúcar da safra 2008/2009,

4 utilizam nossas soluções
Sobre a TOTVS

Acesse:

Líder absoluta no Brasil, com 53,1% de market share*, e também na América Latina com 35,6%,
a TOTVS é uma empresa de software, serviços e tecnologia. É a 6ª maior desenvolvedora de
sistemas de gestão integrada (ERP) do mundo e a 1ª em países emergentes, sendo líder também
no segmento de pequenas e médias empresas (PME) na América Latina. A TOTVS foi a primeira
empresa do setor de TI da América Latina a abrir capital e está listada no Novo Mercado da
BOVESPA. Suas operações em ERP são complementadas por um amplo portfólio de soluções
verticais e por serviços como Consultoria, BPO e Cloud Computing. Para mais informações,
acesse o website www.totvs.com.
* Fonte: Gartner – “Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2011”.
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Compartilhe o novo mundo.

